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Odmevi iz zamejstva 
 

Ravel Kodrič, poročevalec, se predstavi: 

Kot je v današnjih časih že ustaljeno, sva se z Ravelom Kodričem spoznala prek 

interneta. Ugovarjal je enemu od mojih člankov, pravzaprav samo eni trditvi, pa sva 

začela »internetno debato«, ki se je končala z osebnim srečanjem. 

Pravzaprav je bil dobrodošel sogovornik, saj sem v zamejstvu že dolgo iskal kritično oko. 

Pritegnil me je njegov nadvse zanimiv zapis o pesniku Srečku Kosovelu, pozneje pa sva 

debato prenesla na druge teme, tudi varnostno-obveščevalne narave. 

Ko sem te dni snoval dve novi rubriki za svojo domeno, se mi je poleg fotografske 

porodila tudi zamisel o ODMEVIH IZ ZAMEJSTVA. Kandidata, poznavalca tržaških 

razmer, sicer umerjenega levičarja, sem že imel v mislih … Ko sem mu predlagal, naj se 

za začetek tudi predstavi, je zapisal naslednje: 

Za rojstvo v Bolgariji trţaškemu Slovencu in Bolgarki albanskega in egejsko-

makedonskega porekla v enem od najbolj vročih let hladne vojne se imam zahvaliti 

tovarišema Stalinu in Titu. Na moj drugi rojstni dan prvi ni več utegnil, ker je dva dni 

prej vrnil dušo stvarniku. 

Do zrelostnega izpita sem se v Trstu šolal v slovenščini pod taktirko politično izjemno 

pisanega loka učnega osebja: segal je od Ehrlichovega straţarja Vinka Beličiča prek 

medvojnega tajnika teološke fakultete v Ljubljani Jožeta Peterlina, skesanega skojevca 

Alojza Rebule, neskesanega oefarja Borisa Pahorja pa vse do meni pravzaprav 

najljubše, sleherne partijske discipline razbrzdane komunistke Elze Antonac, ker me je 

navdušila za zgodovino in filozofijo. Prav vsem pa ostajam globoko hvaleţen.  

V vrste komunistične mladine Italije sem stopil kot kratkohlačnik. Po krajši zastranitvi, ko 

sem se v najbolj kočljivih letih navdušil za kulturno revolucijo in se posvetil 

primerjalnemu študiju kitajske, albanske in angleške različice Maove rdeče knjiţice (vse 

tri še vedno poboţno hranim), sem prišel k pameti in bil zato leta 1972 na kongresu v 

Firencah izvoljen v CK Zveze komunistične mladine Italije. Istega leta sem se v njenem 

zastopstvu kot gost udeleţil mladinskega pohoda AVNOJ–72, ko se je v Bosni še kadilo iz 

puškinih cevi po operaciji RADUŠA. Medtem sem na trţaškem konservatoriju diplomiral 

iz klavirja, se zaposlil kot pedagog pri Glasbeni matici v Trstu in nadaljeval študij 

medicine. Na klin sem ga obesil tik pred zdajci, ko sem bil leta 1978 na listi KPI prvič 

izvoljen v trţaški občinski svet.  

Ţe v 70-ih letih sem se kot samouk usposobil tudi za simultanega tolmača in v tej vlogi ne 

le stregel raznim stricem iz ozadja in ospredja od Ljubljane prek Ogleja vse do Rima in 
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Bruslja, pač pa tudi uspešno slalomiral med snubci takih in drugačnih obveščevalnih 

sluţb.  

Sredi 80-ih let sem predsedoval Slovenskemu klubu v Trstu in njegovim »torkovim 

večerom«. V torek, 31. maja 1988 sta me Igor Bavčar in Janez Janša na ţe javno 

napovedanem večeru, posvečenem predstavitvi Dnevnika in spominov Staneta Kavčiča, 

pustila na cedilu, ker je slednji menda rajši šel na sladoled.  

V 90-ih letih sem v vlogi tolmača in prevajalca dobrih 7 let pomagal slovenskim in 

italijanskim članicam in članom meddrţavne kulturno-zgodovinske komisije, da si niso 

skočili v lase in so raje sestavili sprejemljivo domačo nalogo o slovensko-italijanskih 

odnosih 1880–1956. 

Konec 90. let sem si lahkomiselno domišljal, da lahko podobno vlogo odigram tudi med 

samimi Slovenci in sem nebodilen sprejel sprva tajništvo pripravljalnega odbora, nato pa 

še mesto generalnega tajnika prvega odbora Svetovnega slovenskega kongresa. Kriv sem, 

da se je njegovo ustanovno zasedanje odvijalo v Ljubljani in ne v tujini, nisem pa kriv, da 

se je ravno dan prej vrh JLA odločil, da bo pobiral carino na slovenskih mejah. Zato se 

globoko opravičujem tako kongresnikom, ki se nanj niso upali, kot tistim, ki so jo z njega 

predčasno pobrisali.  

Od nekdaj rad pišem in gladim ustaljene predstave o preteklosti ... proti dlaki. 

Z generalom Kranjcem – na njegovo publicistično delo me je pred leti opozorila 

prijateljica dr. Taja Kramberger iz Kopra – ţe dalj časa rade volje izmenjujem svoje 

poglede na preteklost, ker so njegovi podprti s takimi poklicnimi izkušnjami, da ti 

drugega ne preostane, kot da z njim igraš z odkritimi kartami.  
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Ravel Kodrič 

Komentar k arhivskim drobcem o 

zločinu v ulici Rossetti 

 
Gre za suptilno raziskavo arhivskih dokumentov o umoru zakoncev dr. Stanka Vuka in 

njegove soproge Danice ter dr. Draga Zajca, ki se je zgodil 10. 3. 1944 v Trstu, v Via 

Rossetti, za katerega je policija menila, da gre za politični umor. 

Avtor podrobno razčlenjuje naslednja dejstva: 

 Avtorji – izvor arhivskih dokumentov: 

- Zdenko Zavadlav, oznovec, pisne izjave, 

- Dr. Kazimir Humar, duhovnik, pisna izjava, 

- Fulvio Tomizza, pisatelj, zgodovinsko-dokumentarni roman, 

- Goriški list, domobranski list, članek, 

- Slovenski Primorec, katoliški list, članek, 

- Dr. Marcello Tauussig, VOS, pisna izjava, 

- UDV Gorica, akt, 

- AS, pismo CK KPS, 

- Jožko Schiff – pismo Vilfanu, 15.4.1944, 

- Tržaški državni tožilec – kvestor Roberti, zapisnik: politični umor, 

- Ema Tomažič: pisna izjava Milici Kacin Wohinz, 12. 1.1959, 

- Anica Božič – »Urška«, 31. 1. 1976, pisna izjava. 

 

Osumljenci (soodgovorni) za umor: 

- Jožko Schiff, iz Vrtojbe, zapornik in vrinjenec (likvidiran po ukazu Zavadlava), 

- Dr. Ernest Jazbec, povezava z Schiffom, obiskala Vukove pred umorom, po VOS-

u »izdajalec in gestapovec«, Nemci odvedli v lager, 

- »črnorokci«, 

- bela ali plava garda, 

- »izdajalska banda N. E.« (Narodne Edinosti – četniške obveščevalne organizacije 

dr. Antona Krošla – poročnik Izidor Martinjak v štabu SNVZ v Trstu – direktno 

odgovoren SS-generalu Globocniku), 

- domobranci ali dr. Ernest Jazbec (izjava M. K – Wohinz), 

- Leo Wolfgang Harrauer, partizanski dezerter in rezervni SS-podčastnik. 
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Linki do člankov: 

http://media.primorski.eu/media/GiornaleOnLine/pdf_sfoglia_titoli.php?move=1&pagina=2016

/03/05/TS0503-REZERVA_01-14.pdf 

http://media.primorski.eu/media/GiornaleOnLine/pdf_sfoglia_titoli.php?move=1&pagina=2016

/03/06/TS0603-REZERVA_01-13.pdf 

http://media.primorski.eu/media/GiornaleOnLine/pdf_sfoglia_titoli.php?move=1&pagina=2016

/03/10/TS1003-REZERVA_01-10.pdf 

http://media.primorski.eu/media/GiornaleOnLine/pdf_sfoglia_titoli.php?move=1&pagina=2016

/03/12/TS1203-REZERVA_01-14.pdf 

 

Zaradi slikovnega gradiva nadaljevanko predstavljam tudi skenirano v 4 delih kakor je 

objavljena v Primorskem dnevniku v prvi polovici marca 2016. 

(Radi lažjega branja je tekst možno povečati s pritiskom na oznako +). 
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